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AVIZ 
 

Având în vedere cererea nr. 48931 din 06.07.2020 formulată de Primăria 

Municipiului Deva, 

Având în vedere Hotărârea nr. 215/22.06.2020 a Consiliului Local al Municipiului 

Deva, prin care a fost aprobată preluarea dreptului de participare în Campionatul Ligii a 3-

a organizat de FRF, de la Liceul cu Program Sportiv “Cetate” Deva de către Clubul Sportiv 

Municipal Deva, 

Având în vedere documentele prezentate de clubul solicitant, inclusiv HCL Deva nr. 

295/2019*, HCL Deva nr. 366/2019*, adresa de înaintare nr. 4115/04.06.2020, Hotarârea 

nr. 26 din 03.06.2020, Anexa nr. 3 la HCL Deva nr. 295/2019* reprezentând Regulamentul 

de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Municipal Deva, Autorizația de funcționare 

nr. 206/18.06.2018, 

Luând în considerare că clubul cedent a confirmat în scris că nu are niciun fel de 

debite, iar clubul cesionar și-a asumat preluarea inclusiv a pasivului clubului cedent, 

Direcția Juridică constată că sunt îndeplinite cerințele regulamentare, motiv pentru 

care acordă aviz favorabil pentru cesionarea activității sportive și a dreptului de participare 

în competițiile fotbalistice organizate de Federația Română de Fotbal, de la 

Liceul cu Program Sportiv “Cetate” Deva cu sediul în Deva, str. Axente Sever nr. 3, 

județul Hunedoara, către Club Sportiv Municipal Deva cu sediul în Deva, Piața Unirii, nr. 

4, județul Hunedoara 

În conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. 6.1 din ROAF, în termen de 5 zile de la 

data afișării pe site-ul oficial al FRF, orice persoană interesată poate formula opoziție 

împotriva avizului favorabil acordat structurii sportive mai sus menționate prin introducerea 

unei acțiuni la Comisia de Disciplină și Etică a FRF. 

Documentele care au stat la baza emiterii prezentului aviz favorabil se regăsesc la 

Direcția Juridică a FRF și Direcția Licențe/Afilieri a FRF. 

 
    Adrian STÂNGACIU 

  Șef Serviciu Juridic 


